
การประกนัภยัรถยนต์

อรญั  ศรวีอ่งไทย 

6 ตลุาคม 2560
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การประกนัภยั

การประกนัชวีติ

การประกนัวนิาศภยั
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การประกนัวนิาศภยั

การประกนัภยัรถยนต์

การประกนัภยัทรพัยส์นิ

การประกนัภยัทางทะเลและโลจสิตกิส ์

การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด
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การประกนัภยัรถยนต์

• พระราชบญัญตัคิุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535
ภาคบงัคบั

• พกิดัอตัราเบีย้ประกนัภยัรถยนต์

ภาคสมคัรใจ (2542)
ภาคสมคัรใจ
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-บรรพ 3 - ลกัษณะ 20 - ประกนัภยั

(มาตรา  861- 897  รวม 37 มาตรา)

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
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มาตรา 861 อนัวา่สญัญาประกนัภยัน ัน้ คอืสญัญา  ซึง่บคุคลคน
หนึง่ตกลงจะใชค้า่สนิไหมทดแทน หรอืใชเ้งนิจ านวนหนึง่ใหใ้นกรณีวนิาศ

ภยัหากมขี ึน้ หรอืในเหตุอยา่งอืน่ในอนาคตดงัไดร้ะบุไวใ้นสญัญา และใน

การนีบ้คุคลอกีคนหนึง่ตกลงจะสง่เงนิซึง่เรยีกวา่เบีย้ประกนัภยั

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
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มาตรา 867 อนัวา่สญัญาประกนัภยัน ัน้ ถา้มไิดม้หีนงัสอือยา่งใดอยา่งหนึง่ลง

ลายมอืชือ่ฝ่ายทีต่อ้งรบัผดิ หรอืลายมอืชือ่ตวัแทนของฝ่ายน ัน้เป็นส าคญั  ทา่นวา่จะฟ้องรอ้งให้

บงัคบัคดหีาไดไ้ม่

ใหส้ง่มอบกรมธรรมป์ระกนัภยัอนัมเีนือ้ความตอ้งตามสญัญาน ัน้แกผู่เ้อาประกนัภยัฉบบั
หนึง่

กรมธรรมป์ระกนัภยั ตอ้งลงลายมอืชือ่ของผูร้บัประกนัภยั  และมรีายการดงัตอ่ไปนี้

(1)  วตัถทุีเ่อาประกนัภยั

(2)  ภยัใดซึง่ผูร้ับประกนัภยัรับเสีย่ง

(3)  ราคาแหง่มลูประกนัภยั ถา้หากไดก้ าหนดกนัไว ้

(4)  จ านวนเงนิซึง่เอาประกนัภยั

(5)  จ านวนเบีย้ประกนัภยั   และวธิสีง่เบีย้ประกนัภยั

(6)  ถา้หากสญัญาประกนัภยัมกี าหนดเวลา ตอ้งลงเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุไวด้ว้ย

(7)  ชือ่หรอืยีห่อ้ของผูร้ับประกนัภยั

(8)  ชือ่หรอืยีห่อ้ของผูเ้อาประกนัภยั

(9)  ชือ่ของผูร้ับประโยชน ์ ถา้จะพงึมี

(10) วนัท าสญัญาประกนัภยั

(11) สถานทีแ่ละวนัทีไ่ดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยั 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
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มาตรา 887 อนัว่าประกนัภยัค า้จุนน ัน้คอื สญัญาประกนัภยัซึง่ผูร้บั

ประกนัภยัตกลงจะใชค้า่สนิไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั เพือ่ความวนิาศ

ภยัอนัเกดิขึน้แกบ่คุคลอกีคนหนึง่  และซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบ

บคุคลผูต้อ้งเสยีหายชอบทีจ่ะไดร้บัคา่สนิไหมทดแทนทีต่นควรจะไดน้ ัน้จาก

ผูร้บัประกนัภยัโดยตรง   แตค่า่สนิไหมทดแทนเชน่วา่นีห้าอาจจะคดิเกนิไปกวา่จ านวน

อนัผูร้บัประกนัภยัจะพงึตอ้งใช้ตามสญัญาน ัน้ไดไ้ม่  ในคดรีะหว่างบุคคลผูต้อ้ง

เสยีหายกบัผูร้บัประกนัภยัน ัน้  ทา่นใหผู้ต้อ้งเสยีหายเรยีกตวัผูเ้อาประกนัภยัเขา้มาใน

คดดีว้ย

อนึง่ผูร้บัประกนัภยัน ัน้แมจ้ะไดส้ง่คา่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่เ้อาประกนัภยั

แลว้  ก็ยงัหาหลุดพน้จากความรบัผดิต่อบุคคลผูต้อ้งเสยีหายน ัน้ไม่  เวน้แต่ตนจะ

พสิจูนไ์ดว้า่สนิไหมทดแทนน ัน้ผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชใ้หแ้กผู่เ้สยีหายแลว้

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
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ความคุม้ครองความเสยีหายตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอือนามยัอนัเกดิจากรถ

2. ส าหรบัผูป้ระสบภยั

- คา่รกัษาพยาบาล (รา่งกาย + อนามยั) ไมเ่กนิ 80,000.- บาท 

- ชวีติ / ทพุพลภาพ 300,000.- บาท

- คา่ชดเชยรายวนั        4,000.- บาท

( 200 บาทตอ่วนั  ไมเ่กนิ 20 วนั  กรณีเขา้รกัษาในสถานพยาบาล )

ยกเวน้ ผูข้บัขีท่ ีเ่ป็นฝ่ายผดิ คุม้ครองเฉพาะคา่เสยีหายเบือ้งตน้
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การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั



1.  ตาบอด 

2.  หหูนวก 

3.  เป็นใบ ้ หรอืเสยีความสามารถในการพดู หรอืลิน้ขาด

4.  สญูเสยีอวยัวะสบืพนัธุ ์

5.  เสยี  แขน  ขา  มอื  เทา้  นิว้  หรอือวยัวะ  อืน่ใด 

6.  จติพกิารอยา่งตดิตวั 

7.  ทพุพลภาพอยา่งถาวร

ความเสยีหายตอ่รา่งกาย ( ทพุพลภาพ) / สญูเสยีอวยัวะ )
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สญูเสยีอวยัวะ / ทพุพลภาพถาวร

กรณีผูป้ระสบภยั ไดร้บัความเสยีหายตอ่รา่งกาย หรอือนามยั ในกรณีใด
กรณีหนึง่ บรษิทัจะจา่ยเต็มตามจ านวนเงนิคุม้ครอง ดงันี ้

ความคุม้ครอง 
(บรษิทัจะจา่ยคา่สนิไหมทดแทน)

จ านวนเงนิคุม้ครอง (บาท)  

ตอ่หนึง่คน

1. กรณีทพุพลภาพถาวร 300,000

2. กรณีสญูเสยีมอืสองขา้งต ัง้แตข่อ้มอื หรอืแขนสองขา้ง หรอืเทา้สองขา้งต ัง้แต่

ขอ้เทา้ หรอืขาสองขา้ง หรอืสายตาสองขา้ง (ตาบอด) 
300,000

3. กรณีสญูเสยีมอืหนึง่ขา้งต ัง้แตข่อ้มอื แขนหนึง่ขา้ง เทา้หนึง่ขา้งต ัง้แตข่อ้เทา้ 

ขาหนึง่ขา้ง สายตาหนึง่ขา้ง (ตาบอด) ต ัง้แต ่2 กรณีขึน้ไป 
300,000

4. กรณีสญูเสยีมอืหนึง่ขา้งต ัง้แตข่อ้มอื หรอืแขนหนึง่ขา้ง หรอืเทา้หนึง่ขา้งต ัง้แต่

ขอ้เทา้ หรอืขาหนึง่ขา้ง หรอืสายตาหนึง่ขา้ง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึง่
250,000

5. กรณีหหูนวก เป็นใบ ้หรอืเสยีความสามารถในการพดูหรอืลิน้ขาด สญูเสยี

อวยัวะสบืพนัธห์รอืความสามารถสบืพนัธุ ์จติพกิารอยา่งตดิตวั หรอืเสยีอวยัวะอืน่

ใด 

250,000

6. กรณีสญูเสยีนิว้ต ึง้แตข่อ้นิว้ข ึน้ไป ไมว่า่นิว้เดยีวหรอืหลายนิว้ 200,000

กรณีไดร้บัความเสยีหายตอ่รา่งกาย หรอือนามยัหลายกรณี บรษิทัจะจา่ยเต็มจ านวน
เงนิความคุม้ครองเฉพาะกรณีทีม่จี านวนเงนิคุม้ครองทีสู่งกวา่ 15



คา่เสยีหายเบือ้งตน้

คา่รกัษาพยาบาล คา่ใชจ้า่ยอนัจ าเป็นเกีย่วกบัการรกัษา

คา่ปลงศพ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัการศพ รวมท ัง้คา่เสยีหาย 

และค่าใชจ้่ายจ าเป็นเพือ่บรรเทาความเดอืนรอ้นของผูป้ระสบภยัใน
เบือ้งตน้
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คา่เสยีหายเบือ้งตน้

1. ความเสยีหายตอ่รา่งกาย ไมเ่กนิ  30,000.- บาท

2. ความเสยีหายตอ่ชวีติ/ทพุพลภาพ จ านวน 35,000.- บาท

- กรณีบาดเจ็บแลว้เสยีชวีติ   รบัท ัง้ 1 และ 2

- ตอ้งจา่ยภายใน 7 วนั นบัแตไ่ดร้บัการรอ้งขอ โดยไมต่อ้งรอ
พสิจูนค์วามรบัผดิ

- ตอ้งรอ้งขอภายใน 180 วนั นบัแตว่นัเกดิเหตุ
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1. ความรบัผดิตอ่ชวีติ รา่งกายหรอือนามยัของบคุคลภายนอก

และผูโ้ดยสาร (TPBI )
จ านวนเงนิสว่นเกนิ พ.ร.บ.ฯ  ข ัน้ต า่  100,000 บาทตอ่คน

10,000,000    บาทตอ่คร ัง้
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2. ประเภทความคุม้ครองและจ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิ
พืน้ฐาน

พกิดัอตัราเบีย้ประกนัภยัรถยนต์



กรณีบคุคลภายนอกเสยีชวีติ
ท าใหม้ผีูข้าดไรอ้ปุการะตามกฎหมาย

จ านวนเงนิความรบัผดิพืน้ฐาน

300,000.- บาท ตอ่หนึง่คน
และ 10,000,000.- บาท ตอ่หนึง่คร ัง้

กรณีบคุคลภายนอกทพุพลภาพถาวร

จ านวนเงนิความรบัผดิพืน้ฐาน

300,000.- บาท ตอ่หนึง่คน
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กรณีมกีรมธรรมม์ากกวา่ 1 ฉบบั

ทีต่อ้งรบัผดิชดใช ้ 

บรษิทัทีร่บัประกนัภยัทกุบรษิทั  

รว่มเฉลีย่จา่ยเทา่ๆ กนั
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บคุคลทีม่หีนา้ทีต่อ้งอปุการะเลีย้งดกูนัตามกฎหมาย

1. สาม ีภรยิา มาตรา 1461 วรรคสอง ปพพ.

“สามภีรยิาตอ้งชว่ยเหลอื อปุการะเลีย้งดกูนัตามความสามารถและฐานะของตน”

2. บดิามารดา และบตุร

3. ผูร้บับตุรบญุธรรม กบับตุรบญุธรรม มาตรา  1598/28 ปพพ.

“ บตุรบญุธรรมยอ่มมฐีานะอยา่งเดยีวกบับตุรชอบดว้ยกฎหมายของผูรั้บ

บตุรบญุธรรมนัน้ แตไ่มส่ญูสทิธแิละหนา้ทีใ่นครอบครัวทีไ่ดก้ าเนดิมา”

4. ผูป้กครองและผูอ้ยูใ่นปกครอง

ผูป้กครองฝ่ายเดยีวเทา่นัน้ทีม่หีนา้ทีอ่ปุการะเลีย้งดู
21
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2.  ความรบัผดิตอ่ทรพัยส์นิบคุคลภายนอก  ( TPPD )

จ านวนเงนิข ัน้ต า่  200,000   บาทตอ่คร ัง้

2. ประเภทความคุม้ครองและจ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิพืน้ฐาน
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3. ความเสยีหายตอ่ตวัรถยนต ์(OD) รวมถงึอปุกรณ์และสว่นควบ

อนัเนือ่งจากภยัทกุประเภท  ยกเวน้ทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์

ข ัน้ต า่ 50,000 บาท (ยกเวน้รถจกัรยานยนต์ 5,000 บาท)

รบัประกนัภยั  80% ของมลูคา่ขณะเอาประกนัภยั

“จ านวนเงนิเอาประกนัภยั  ของ    OD  =   F&T”

4. ความเสยีหายตอ่ตวัรถเนือ่งจากไฟไหม ้และการสญูหาย (F&T)

ข ัน้ต า่  50,000 บาท  (ยกเวน้รถจกัรยานยนต ์5,000 บาท)

รบัประกนัภยั 80% ของ มลูคา่ขณะเอาประกนัภยั
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ประเภทกรมธรรม์

ประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระเภท 3

 ความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก                

(ชวีติ รา่งกาย ทรพัยส์นิ)

กรมธรรมป์ระเภท 2

➢ ความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก                           

(ชวีติ รา่งกาย ทรพัยส์นิ)

➢ รถยนตส์ญูหาย  ไฟไหม้

กรมธรรมป์ระเภท 1

ความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก                  

(ชวีติ รา่งกาย ทรพัยส์นิ)

รถยนตส์ญูหาย  ไฟไหม้

ความเสยีหายตอ่รถยนต์

ม/ีไมม่ ีความคุม้ครองตามเอกสารแนบทา้ย

3. ประเภทกรมธรรมป์ระกนัภยั
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ประเภทกรมธรรม์

ประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระเภท 4

 ความรบัผดิตอ่ทรพัยส์นิของ          

บคุคลภายนอก  (100,000 บาท)

ม/ีไมม่ ีความคุม้ครองตามเอกสารแนบทา้ย 

กรมธรรมป์ระเภท 5

 แบบคุม้ครองเฉพาะภยั
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3. ประเภทกรมธรรมป์ระกนัภยั
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มาตรา 877  ผูรั้บประกนัภยัจ าตอ้งใชค้า่สนิไหมทดแทนดงัจะกลา่ว
ตอ่ไปนี ้คอื

(1)  เพือ่จ านวนวนิาศภยัอนัแทจ้รงิ
(2)  เพือ่ความบบุสลายอนัเกดิแกท่รัพยส์นิซึง่ไดเ้อาประกนัภยั
(3)  เบือ่บรรดาคา่ใชจ้า่ยอนัสมควรซึง่ไดเ้สยีไปเพือ่รักษา

ทรัพยส์นิซึง่เอาประกนัภยัไวนั้น้มใิหว้นิาศ

อนัจ านวนวนิาศจรงินัน้ ทา่นใหต้รีาคา ณ สถานทีแ่ละในเวลาซึง่
เหตวุนิาศภยันัน้ไดเ้กดิขึน้   อนึง่จ านวนเงนิซึง่ไดเ้อาประกนัภยัไวนั้น้  
ทา่นใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่เป็นหลกัประมาณอนัถกูตอ้งในการตรีาคาเชน่
วา่นัน้

ทา่นหา้มมใิหค้ดิคา่สนิไหมทดแทนเกนิไปกวา่จ านวนเงนิซึง่เอา
ประกนัภยัไว ้

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์


